






















أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

۞تبارك الذي بيده الملك وهو على كل  شيء  قدير ))  : -تعالى -هللاق ال  ۞

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

...........................................................................................................))
.وهو حسير ((..................))  : -تعالى -لى قولهاكتب إ  -

وجعلناها رجوما للشياطين  ح)) ولقد زينا الدنيا بمصابي:-تعالى -هللاق ال  ۞
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..................................................................................................))

 .ألم يأتكم نذير ((.................: ))-لىتعا -اكتب إلى قوله  -      
)) إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير: -تعالى -هللاق ال  ۞

..............................................................................................................................
.............................................................................

  ................................................................................................))
 .وإليه النشور ((.............. )): -تعالى -اكتب إلى قوله  -       

 )) الذي خلق سبع سموات طباق ا ما ترى في خلق الرحمن من: -تعالى -هللاق ال  ۞
........................................................................................تف اوت

..............................................................................................................................
...........................................................................................................................))

.عذاب السعير ((............... )) : -تعالى -اكتب إلى قوله-

لكريمالقرآن ا



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

و كم السمع واألبصار))ق ل هو الذي أنشأكم وجعل ل:-تعالى -هللاق ال  ۞
............................................................................................األفئدة

..............................................................................................................................
..........................................................................................................))

 .نذير مبين ((................... )) : -تعالى -اكتب إلى قوله  -      
كمثل  هللا)) مثل الذين ينفقون أموالهم  في  سبيل   : -تعالى -  هللاق ال  ۞

..............................................................................................................................
......................................................................))

 .عليم ((  واسع.................... )) : -قوله تعالى -اكتب إلى  -       
 ثم ال يتبعون ما  هللا)) الذين ينفقون أموالهم في سبيل   : -تعالى -  هللاق ال  ۞

.............................................................................................أنفقوا
...................................................................................................))

.غني حليم ((........................ )) : -تعالى -اكتب إلى قوله  -
والمؤلفة............و...............و إنما الصدق ات للفقراء))  : -تعالى -هللاق ال  ۞

......................وفى سبيل....................و..................... وفى.................
((............................. هللاو  هللافريضة من  

.اكتب المحذوف من اآلية الكريمة مكان النقط.  -      



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

سورة الملك
معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

النشورالملكسبيل هللا

تمورليبلوكميضاعف

حاصباطباقايشاء

نكيرتفاوتواسع

خزنتهافارجع البصرعليم

صافاتفطورالمن

غروركرتيناألذى

ينقلبغنى

خاسئاحليم

حسيرقول معروف

الساعةمصابيحمغفرة

أمارتهارجوما

ربتهاأعتدناأرحم

الرجلشهيقاحياء

تميز

فوجشأكمأن

نذيرعقروها

ذلوالغير مكذوب

مناكبهااألفئدة



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

: –عليه وسلم    هللاصلى   –الله  لقال رسو -عنه  هللا  رضي   -عن أنس بن مالك 
أو........... فيأكل منه.............  يغرس غرسا أو يزرع............  ما من))  

(( ............................ إال كان له به................ أو.. ..............

وأشدهم يف ...................،  )) أرحم أميت بأميت : –عليه وسلم    هللاصلى   – اللهقال رسول 

((.......................... وأصدقهم حياء.......................،  أمر اهلل

–نه  عهللا  رضي   -عن عمر 
............  ذات يوم ، إذا طلع علينا -وسلم   عليههللا    هللا صلى-رسول بينما حنن جلوس عند قال:

صلى   -النيبحتى جلس إىل  ................، ال يرى عليه..............، شديد.........،  شديد
. فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه،  -عليه وسلم  هللا

: -عليه وسلم  هللاصلى  -فقال الرسول .  اإلسالم: يا محمد ، أخبرني عن وقال  
وتقيم.................، وأن حممدا ...........، إال.........  )) اإلسالم أن تشهد أن ال

............. إن.............. وحتج.............،  وتصوم ..............،وتؤتى.......... 

يال ((.إليه سب

.............و................. و اهلل)) أن تؤمن ب، قال: يماناإل: فأخبرني عن قال

((................و................ وتؤمن بالقدر.....................،و....................و

فإن ......، ........كأنك........... : )) أن تعبد، قال اإلحسانفأخبرني عن قال:   

((.................. فإنه..................مل تكن

((................ عنها بأعلم من.............. )) ما، قال: الساعةفأخبرني عن قال :  

.......................................... )) أن تلد، قال: أماراتهافأخبرني عن قال:  

((...................................................................................وأن ترى،  

الحديث الشريف



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

لثواب المتصدق؟الله  : ما المثل الذي ذكره١س
.................................................................................................

قة ومضاعفة ثوابها ؟للصد الله: ما شروط تقبل ٢س
١.....................................................................................

٢....................................................................................

: ما معنى الزكاة ؟ وما حكمها في الدين ؟٣س
...................................................................................................................

.............................................................................................

: لمن نخرج الزكاة ؟         )) المستحقون للزكاة((٤س

...................................................................المساكين ، وهمالفقراء و  .١

....................................................................... العاملون عليها ، وهم. ٢

....................................................................... المؤلفة قلوبهم ، وهم .٣

............................................................................. في الرقاب ، وهم. ٤

.............................................................................. الغارمون ، وهم. ٥

....................................................................، وهم هللاالذين في سبيل  .٦

............................................................................ ابن السبيل ، وهو. ٧

الزكاة ؟    )) أهمية الزكاة ((الله : لماذا فرض ٥س
١-....................................................................................................

٢-....................................................................................................

ه لهم ؟الل؟ وما اآلية التي أرسلها -عليه السالم  -:ما اسم قوم صالح ٦س
........................................................................................................

؟ الله: ما جزاء الذين يعاندون دعوة ٧س
........................................................................................................

الفروع



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

ثمود ؟ ولماذا عاقبهم ؟الله  : بماذا عاقب٨س
........................................................................................................

: من الذي بيده الملك ؟ ولماذا خلق الموت والحياة ؟٩س
........................................................................................................

؟ وما جزاء من يكفر به ؟الله  : ما جزاء من يخشى١٠س
........................................................................................................

........................................................................................................

في الكون. الله : اذكر بعض أيات١١س
........................................................................................................
........................................................................................................

: ماذا يقصد بـ )) اإلحسان (( ؟١٢س
........................................................................................................

؟-عليه وسلم    هللاصلى  - : ما اإليمان كما ذكره الرسول١٣س
........................................................................................................

........................................................................................................

عن اإلسالم ؟-عليه وسلم    هللاصلى  - : من الذي سأل الرسول١٤س
........................................................................................................

: ما أمارات الساعة ؟١٥س
١-....................................................................................................

٢-....................................................................................................

إلى فرعون ؟ -عليه السالم- ه موسىالل: لماذا أرسل ١٦س
........................................................................................................



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

؟ -عليه السالم -: ما المعجزة التي أتى بها سيدنا موسى١٧س
........................................................................................................

:بماذا كانت )) الخنساء (( تشتهر في الجاهلية ؟     )) صفات الخنساء ((١٨س
........................................................................................................

: في أي حرب استشهد أبناء )) الخنساء (( األربعة ؟١٩س
........................................................................................................

: بماذا تلقب )) الخنساء(( ؟٢٠س
............................................. ..........................................................



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

: أكمل ما يأتي بما هو مناسب
 يتبعها أذى................. كلمة طيبة ترد بها على السائل ، خير من☼

...................، ويكافئ...............، يراعي مشاعر ............... اإلسالم دين☼

.............................. البد أن يؤديها كل.................  الزكاة☼

............... أو............. ، وهي حقهم سواء كانت .............. الزكاة هي ما نخرجه لـ☼

......................... المال و................  الزكاة☼

........................... و................... . يستحقون الزكاة نمن الذي☼

للمسلمين......................  هو الخليفة-عنه  هللا    رضي -سيدنا عثمان☼

.من الناس كلها.............. و الخلق ،............و............... كريما و -عنه  هللارضي  -كان عثمان ☼

....................... وهاجر بها إلى.................... ...... -عنههللا    رضي -تزوج عثمان☼

.دينار............  ودفع له............  من............. بئر -عنه  هللارضي   -اشترى عثمان☼

.................... في غزوة...............  جيش-عنه    هللاضي  ر  -جهز عثمان☼

 .................. ، وفي الثانية إلى.................... في الهجرة األولى إلى -عنههللا  رضي  -هاجر عثمان ☼

بقوة اإليمان. -عنههللا  رضي  -لعثمان ........................  شهد☼

إلى ثمود ..................  سيدناهللا أرسل ☼
............................. كانت ثمود قبيلة تعبد☼

........................... -عليه السالم-كانت معجزة صالح ☼

............... ويحب وطنه..................و..............  الحاج رمضان رجل طيب يحب☼

............، بنى على جزء منها ............ بجوار..............  كان الحاج رمضان يمتلك☼

........................ في.................  له هللانى مسجدا ، ب هللمن بنى ☼

، ...................... و ،.................................، وأن ................................ اإلسالم هو أن تشهد أن ال☼
........................... ، و..........................، و........................ و

، و .......................، و ......................... ، و..................... اإليمان هو أن تؤمن بـ☼
.........................، و .............................، و ...........................

.....................، وأن ترى ........................................... أمارات الساعة هي أن تلد☼

....................................... يوم القيامة ال يعلم موعده إال☼

............................. على أرض-عليه السالم  -وقعت أحداث قصة سيدنا موسى ☼

............................... و ،................  -عليه السالم -كانت معجزة سيدنا موسى☼

............ ، وألصلبنكم في جذوع............. و ............... قال فرعون للسحرة : ألقطعن☼

.......................... كانت أشعار الخنساء تعجب☼

في أسواق العرب ...................  كانت الخنساء تحكم بين☼
.هللاللجهاد في سبيل ..............  ،وجندت أبناءها............. حضرت الخنساء حرب☼
...........................و......................  من صفات الخنساء☼

من صفات الخنساء......................  غير☼



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
تعطيه ما أمكن ( –تعيره  –)  تزجره    إذا سألك سائل :      ◙
(هللا ما شاء  –اهلل أعوذ ب –هللا  ) أستغفر الحقل، تقول :         تإذا زر◙
(هللا  تبت إلى – هللاسبحان  –هلل  ) الحمد ، تقول :      هللا  إذا رزقك◙
هدية (        –هبة  –) حق  من األغنياء إلى الفقراء.         ............ الزكاة هي ◙
واجب ( -فرض  –) سنة  على كل مسلم .        ................الزكاة ◙
فال يؤثر فيه ( –فينقصه  –) فيزيده ............                  من المال األصلي  الزكاة مال يؤخذ◙

.............يوزع مال بيت المسلمين على  -عنه  هللارضي   -كان عثمان◙

المهاجرين ( –الناس بالحق  –) أقاربه   
لمحتاجون الذين ال يجدون لوازم الحياة الضرورية ، هم : ا◙

المساكين ( –الغارمون  –) الفقراء 

اإلسالم فكمل به المسلمون :  -رضي هللا عنه -دخل عثمان◙

عشرة ( –تسعة  –) ثمانية   
 عاد ( –قريش  –) ثمود  قوم سيدنا صالح :          ◙

الشمس ( –األصنام  –) الناقة   تعبد :-عليه السالم  -كانت قبيلة صالح ◙

:  -عليه السالم -جزة صالحكانت مع◙

( هللاناقة  –شفاء المرضى  –) إحياء الموتى   
 خمسة ( –أربعة  –) ثالثة     أيام   ...................وقع العذاب على القتلة بعد ذبح الناقة بـ ◙
صيحة جبارة (         –خسف ديارهم  –) اإلغراق في البحر  قوم صالح بـ :   هللا  أهلك◙
مع أخوته ( –وحده  –) مع أسرته  كان الحاج رمضان يعيش :      ◙
دارا للمسنين ( –دا مسج –) دارا لليتامى  بنى الحاج رمضان : ◙
 تسعة ( –سبعة  –) خمسة   أركان اإلسالم :      ◙
النوادر ( –القصص  –) الشعر  تميزت الخنساء بـ :  ◙
اليهود ( –القادسية  –) اليرموك    حضرت الخنساء حرب :◙
بالصياح والعويل (  –بالحزن  –) بالفرح        لخنساء نبأ استشهاد أبنائها :       قابلت ا◙
خمسة ( –أربعة  –) ثالثة        أوالد.       ............. استشهد للخنساء ◙



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

( أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي:xبارة الصحيحة ، وعالمة ) ام الع( أم √ ضع عالمة ) 
( زميل لك يعير زميله بمعروف قدمه له.      (

(  زميل لك يتصدق من مصروفه على زمالئه الفقراء.      (
)          (  رجل يفتخر بصدقاته أمام الناس.

)          (      .هللااألجر لمن ينفق ماله في سبيل  هللايضاعف 
 )             (      كلمة طيبة ترد بها على سائل ، خير من صدقة يتبعها أذى.

)          (  الزكاة تنقص المال.
)          (        أجر المنفق في سبيله مائة ضعف. هللايضاعف 

)          ( الزكاة مال يؤخذ من المال األصلي فينقصه.
)          (        الزكاة سنة على كل مسلم بالغ عاقل قادر.

)             (  .هللا الغارمون هم الذين يجاهدون في سبيل  

)             ( إلى المدينة. هللاقبل رسول  -عنههللا    رضي-هاجر عثمان 

)             ( الخليفة الثاني للمسلمين.هو -عنه    هللارضي   -سيدنا عثمان

)          (       بـ )) ذي النورين ((. -عنه  هللارضي  -لقب عثمان 

(  .هللامن أواخر الرجال الذين صدقوا رسول -عنه  هللا    رضي-كان عثمان  (

( ألف دينار لشراء بئر رومة. ثالثين -عنههللا    رضي-دفع عثمان  (

)             (         من السيدة رقية. -عنه  هللارضي   -تزوج سيدنا عثمان

)          ( إال مرة واحدة. -عنههللا    رضي-لم يهاجر سيدنا عثمان 

)          (      الناس بذال للمال .من أكثر -عنه    هللارضي  -سيدنا عثمان 

(  يأخذ حقه من بيت مال المسلمين.-عنه    هللارضي  -كان سيدنا عثمان  (

)             (           سيدنا صالح إلى ثمود.هللا  أرسل

)             (  ه.جميعا دعوت-عليه السالم   -صدق قوم صالح

)          ( كان قوم صالح يعبدون النار.
)          (        كانت معجزة سيدنا صالح إحياء الموتى.

)          ( بنى الحاج رمضان مسجدا فقط.
)          (         كان الحاج رمضان يعلم أطفال القرية الحساب.

)             (         سبحانه وتعالى. هللايوم القيامة ال يعلم موعده إال 

)          (  ن الساعة.جبريل ع -عليه وسلمهللا    صلى-أجاب الرسول 

)             ( مع فرعون على أرض فلسطين.-عليه السالم  -جرت قصة موسى 

)          ( .-عليه السالم-لم يؤمن السحرة بـ موسى 

)          ( كانت الخنساء شاعرة جاهلية غير مشهورة.
)          (  استشهد للخنساء خمسة أبناء.

)          (        حزنت الخنساء على استشهاد أبنائها.



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

ولد ؟: أين ولد )) عبد الرحمن بن عوف (( ؟ ومتى ١س
........................................................................................................

: بماذا سماه أبوه ؟ ولماذا سماه الرسول )) عبد الرحمن (( ؟٢س
........................................................................................................

: لماذا أرادت أمه أن تسميه )) محمدا (( ؟٣س
........................................................................................................

:اذكر بعض مالمح النجابة لـ )) عبد الرحمن بن عوف (( في صغره ؟٤س
فعل والده لينمي تلك المالمح ؟ وماذا

.......................................................................................................

:لماذا كان اسم )) عبد الرحمن (( أفضل من )) عبد عمرو (( ؟٥س
........................................................................................................

النساء (( ؟ –األطفال  –:من أول من أمن بالرسول من )) الرجال ٦س
........................................................................................................

ن بن عوف (( ؟:لماذا ذهب )) أبو جهل (( إلى )) عبد الرحم٧س
........................................................................................................

بالد الحبشة لهجرة المسلمين ؟ –عليه وسلم    هللا  صلى –الله :لماذا أختار رسول ٨س
........................................................................................................

: كيف استقبل أهل )) يثرب (( المهاجرين من المسلمين ؟٩س
........................................................................................................

عبد الرحمن بن عوف



أ / أمنية وجدىوتمنياتى لكم بالنجاح الباهر مع تحياتى   

من قائل هذه العبارة ؟ وفي أي مناسبة قالها ؟ 

(( .الله ه أن تكون هذه األحجار هي التي أنقذت بيت الل)) حاشا /١ من أبرهة

٢. )) )) من هذه اللحظة أنت ) عبد الرحمن ( ال عبد إنسان

٣.)) )) ما ألطف هذا االسم و أرقه و أسماه ، ) عبد الرحمن ( الرحيم العطوف

((.)) وما الرحمن؟ اسم رددناه على محمد حين سمعناه ، ولم نق٤ بله ، ولن أدعوك به

٥.)) )) رأس مالي يا بن الربيع معي أينما كنت

: أكمل ما يأتي بما هو مناسب
................، وكان يعمل  ...............ولد عبد الرحمن بن عوف ونشأ في ١

أعوام. ...............عام الفيل بـ  .........ولد عبد الرحمن بن عوف ٢
.................  -عليه وسلم هللا  صلى –، وسماه الرسول ................. ...سماه أبوه ٣

.............................و   ..................تعلم عبد الرحمن في صغره ٤

..................................أول من أمن من النساء ٥

............  في شهر  ...................لة فيذهب إلى  يميل إلى العز  -عليه وسلمهللا  صلى -.كان محمد ٦

............................آخى رسول هللا بين عبد الرحمن بن عوف و ٧

 : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
يل (بعد عام الف –في عام الفيل  –) قبل عام الفيل                .ولد عبد الرحمن بن عوف :      ١
 هما معا ( –أبيه  –.كان عبد الرحمن قريبا للرسول من جهة :     ) أمه ٢
 الطائف ( –المدينة  –) مكة   .ولد عبد الرحمن ونشأ في :٣
أهل مكة ( –رب الكعبة  –) األحجار التي حول الكعبة  .أنقذ الكعبة من جيش أبرهة : ٤
بني زهرة ( –بني أبي طالب  –) بني عبد المطلب  عبد الرحمن من :   .كان أجداد٥
أبا لهب ( –أبا جهل  –) أبا سفيان     .أرسل كفار مكة إلى عبد الرحمن لتهديده : ٦
 الروم ( –الحبشة  –على المؤمنين بالهجرة إلى :   ) الفرس هللا  .أشار رسول٧
 ليعلن إسالمه بصحبة :  .ذهب عبد الرحمن بن عوف٨

علي بن أبي طالب ( –عثمان بن عفان  –) أبى بكر   
 .قاد عبد الرحمن بن عوف سرية ضخمة في العام السادس للهجرة إلى : ٩

دومة الجندل ( –لشام ا –) مكة      


























